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Outro Híbrido Sonoro e a Cidade 

 

1. Para Aristóteles "o homem é por natureza um animal político", isto é, um ser vivo 

(zoon) que, por sua natureza (physei), é feito para a vida da cidade (bios politikós, derivado de 

pólis, a comunidade política). É zoon politikós. 

É a partir desta ideia que gostaria de dar-vos conta de algumas anotações surgidas do 

cruzamento entre o «ser vivente» na cidade e o uso de equipamento de reprodução de som 

(para além de outras funcionalidades) com as seguintes características: móvel, portátil e 

parcialmente desmaterializado. A que podemos acrescentar, quando queremos, «em rede» e 

em tempo real.  

Estas características funcionam coletivamente no que podemos chamar hoje de aparelhos 

fonográficos (paradigma de todos os aparelhos de gravação e reprodução de som) como o 

Walkman, versão genérica para todos estes aparelhos que vão até ao iPod. Podemos também 

nomeá-los de aparelhos timpânicos. 

A palavra Media é nas novas gerações «coisas móveis» de comunicação. Habitam a sociedade 

dromológica de Virillio, uma sociedade tecnocrática em constantes movimento, no sentido em 

que promovem constantemente uma contração do espaço e do tempo, habitando um tempo 

veloz, indeterminado (ou parcialmente indeterminado) e fragmentado, tal como o espaço que 

aos poucos parece exterminar-se, pelo menos como o conhecíamos e marcou a taxonomia 

grega e ocidental. Todos os meios portáteis, aparelhos ou instrumentos, tiveram as suas 

formas arquetipais fixas, mas aos poucos foram perdendo o seu lugar de poiso (os arquitectos 

sabem que teve que se repensar o espaço privado quando deixaram, estes aparelhos, de 

ocupar um lugar preciso na casa, e mesmo o espaço público: lembro as cabines de telefone 

quase em extinção). Nas questões do som, a fixidez do móvel (gramofone, rádio, televisão, 

telefone) passou nos anos oitenta do século passado, ou um pouco antes, se nos lembrarmos 

dos leitores de cassetes portáteis, para o walkman, o discman, o telemóvel e outros. 

2. Porque estas conferências1 se realizam este ano sob a influência da tectónica e da 

arquitetura, vou pensar que a união da cidade e do som promoveu e promove algumas 

alterações, influenciando o modo como, por ora, alguns indivíduos «sentem» a cidade. E uso 

«sentir» em todas as extensões semânticas da palavra. Lembro aqui uma frase de William 

                                                             
1
 Conjunto de conferências realizadas pela Ecati (ULHT) com o patrocínio do museu Berardo. Esta 

realizou-se em 6 de Junho de 2012. 
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Gibson (o do ciberpunk, ciberespaço e de obra como Neuromancer (1984) e Monalisa 

Overdrive (1988): não consigo lembrar-me de uma experiência tecnológica tão maravilhosa ao 

armazenar música e movê-la através da paisagem e da arquitetura). 

Se por um lado as cidades se tinham transformado, para quem as visitava, num arquivo de 

imagens, que antes do uso massivo das máquinas fotográficas já constituíam este num media-

arquivo (que eram os objetos semelhantes a máquinas ou binóculos que clicando percorríamos 

a cidade, mesmo quando já lá não estávamos2), com o alargamento deste arquivo ao 

aparelhos de reprodução de som, o que temos agora, já que o fundamento sonoro está 

claramente separado do fundamento visual, são conceções da cidade como «uma massa de 

casas e imagens», que deve ser estável, para que os itinerários em ensimesmamento se façam. 

Falo claro de quem usa em deambulação os novos suportes de reprodução e difusão de som, 

potenciando as suas qualidades de nomadismo, portabilidade e armazenamento. Se no 

primeiro caso, todos nos tornávamos turistas na cidade ou num lugar histórico, no segundo 

tornamos a cidade estranha, sobretudo as suas paisagens sonoras, os seus marcos e sinais 

sonoros. O que é uma cidade sem o zoon politikos e a sua ação de correção, inovação e 

criatividade? É apenas um espaço de deambulação, em que a correção é um obstáculo que 

impede o itinerário correto; a inovação é a estranheza ocular e a criatividade passa 

despercebida. Mas o que se passa na cidade pode ser pensado numa escala menor para 

qualquer lugar, o lugar do trabalho ou da habitação: o que constituía «esse ser vivo na 

cidade», no horizonte do outro, quase que desaparece com o uso de earphones ou 

headphones. 

 

Capacete desenhado por Karl Lagerfeld 

3. 3. Nas primeiras décadas do século XX, onde se deu a construção e reconstrução da maioria 

das salas de espetáculos, os princípios reguladores do espaço foram, sobretudo, a acústica e os 

materiais a usar para uma excelente propagação e difusão do som. Embora por vezes pouco 

falados, as duas grandes invenções são elas mesmo mecanismos timpânicos: falo claro do 

                                                             
2 A minha primeira «presença» em Fátima foi feita com um destes brinquedos. 
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microfone e do altifalante. Sem eles não seria possível o território sonoro artificial e a 

constituição de uma comunidade de escutantes. Também foram e são estes dois 

equipamentos de captação e difusão do som a causa maior das alterações promovidas nas 

casas de espetáculo, que se aproximaram do que as grandes catedrais vinham fazendo há 

muito. Ora aqui estamos a falar de interiores que arquitetonicamente se projetam no desenho 

exterior do edifício. As cidades alteraram-se na junção da modernidade com os equipamentos 

de som a instalar. Também as próprias regras de edificação se pautaram, e acontece ainda 

hoje, pela sonorização e insonorização, pela acústica. Vemos constantemente adaptações a 

edifícios mais antigos que privilegiem, para fora e para dentro, aquela relação. 

Mas gostaria de ir um pouco atrás para entender de que modo alguns sentem hoje a cidade, e 

já não são poucos, no uso diário de equipamentos individuais de escuta, onde se inclui o 

próprio telemóvel: todos eles com funções e qualidades semelhantes. Tudo parece ter 

começado, a meu ver, num desejo que se materializou mas não parece ter funcionado na 

prática: a criação de um híbrido que tinha como função gravar o que se ouvia. Falo do Ouvido 

Fonautógrafo (Ear Phonautograh, de Bell e Blake, na gravura)3. Ou talvez, nas palavras de 

Martinville, o nascimento de uma estenografia natural que nos dê a ver o som. Há aqui uma 

pergunta sem resposta para já: E quando virmos o som o que passaremos a ver no mundo 

físico? 

 

O que Bell pretendia era imitar, com um ouvido médio, retirado de um cadáver, a nossa 

escuta. Isto é, o que escutamos quando ouvimos. Isto deveria fixar-se como ondas no vidro 

enegrecido. 

                                                             
3
 Clarence J. Blake, "The use of the Membrana Tympani as a Phonautograph and Logograph", ARCHIVES OF OPTHALMOLOGY AND 

OTOLOGY, VOL. 5 (1876), 1-6; "The Use of the Membrana Tympani as a Phonautograph", BOSTON MEDICAL AND SURGICAL 
JOURNAL, Vol. 92 (4 Feb. 1875), 121-4. 
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Esta ideia foi depois afastada, mas isso não significou que deixou de haver nos inventores (e 

possivelmente em todos os humanos) um desejo: o de alterarmos e tornar só nosso o que 

escutamos. Este ensimesmamento é a expressão de um percurso que o humano da cidade, e 

não só, tem vindo a fazer ao acompanhar na invenção as qualidades do que se quer nómada. 

Glosando Benjamin: seria bom que a nossa obra, e porque não vida, coubesse numa mala de 

viagem. 

A tudo isto, pelo menos a esse desejo, veio juntar-se mais tarde uma fonte de energia: a 

eletricidade. E assim tornou-se mais fácil deixar a casa e levar connosco parte do seu 

«conforto». Se virmos bem, os equipamentos que se estavam a eletrificar foram também 

tornando-se cada vez mais pequenos e portáteis e, igualmente, aumentando ano a ano a sua 

capacidade de armazenamento ou de sintonização. O mundo estava a ficar cheio de sons e era 

preciso, em qualquer lugar, sermos capazes de escutar o que percorria a atmosfera. Ou 

estarmos ligados, On. Claro que esta passagem se faz com algumas alterações que ainda estão 

no seu início: alterações das formas, incluindo das visuais, já que quem escuta imerge numa 

matriz sonora que altera o que entra pelos nossos olhos; mas também alterações da nossa 

perceção. Os mapas auditivos com que nos sintonizamos com o real, submersos desde sempre 

pelo mapeamento visual, podem tornar-se elementos canónicos de classificação e 

identificação num futuro próximo. Talvez caminhemos também, mais rapidamente do que 

imaginamos, para a expressão de Jacques Derrida (nas Margens da Filosofia): Timpanizar – a 

filosofia. Esta que sempre teve nos olhos o seu modelo orgânico4.  

Sempre soubemos que escutar não é ouvir. Na primeira ação há quase sempre uma tensão de 

dentro para fora e na segunda o sentido faz-se ao contrário: quem escuta, ganha um estado de 

imersão que é também de concentração sobre um som ou sons. Ouvir é, na ausência de 

alguma deficiência auditiva, próprio do corpo biológico, mas não constrói unidades de 

significação autónomas, sim identificações expressas pela memória auditiva. 

O século que passou foi o mergulho nessa miscigenação dupla, primeiro entre o homem que 

escuta e os aparelhos timpânicos e depois entre o som e a técnica. Há nesta simbiose dois 

tipos distintos de híbridos: o primeiro é uma hibridez natural, o que representa apenas uma 

inovação, o segundo é já o primeiro passo para uma reunião no corpo de uma tecnologia 

sonora; reunião no interior do ouvido que estava naturalmente feito para deixar passar o ar 

carregado de sons ou, artificialmente, para a instalação de uma prótese auditiva. (A energia 

portátil, a bateria, foi aqui muito importante. Mas a energização não se fez apenas pelo 

                                                             
4 Peter Sloterdijk, Crítica da Razão Cínica. Lisboa: Relógio d’Água, 2011. Pg.196. 
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ouvido, era também necessário atingir o corpo através de outro sentido, também ele 

soterrado pelo caudal visual, o tacto, que mantem com o ouvido, através de toda a massa 

corporal, uma relação de percussão. 

Com a eletrificação dos edifícios e das ruas, houve necessidade de «eletrificar» o corpo. E para 

isso eletrificaram-se alguns instrumentos. Se alguns não podem ser eletrificados, a guitarra foi 

o instrumento eleito para romper com as sonoridades clássicas e o «velho naipe de 

instrumentos». Nela se reúne o que a tradição traz para a cidade: uma comunidade aberta a 

novas experiências, a uma velocidade cada vez maior do quotidiano e uma dispersão por 

diferentes áreas (conceptuais, espaciais e temporais). A guitarra elétrica torna-se símbolo de 

tudo isso e faz de todos nós virtuais guitarristas, electrificados. Falamos do início dos anos 50 

até aos dias de hoje. 

Apenas um exemplo com «Purple Haze», de Hendrix 

http://www.youtube.com/watch?v=HObqZh_RTds 

 

4. O que aconteceu depois já todos, mais ou menos, sabemos: a música nunca mais foi a 

mesma. Começa por esta altura a comercialização dos headphones. Serviam para não 

incomodar. Podia ouvir-se música sem que este facto afetasse a vida dos outros que 

partilhavam a mesma casa ou o mesmo quarto.  

A música popular miscigenou-se e chegou a todos os pontos do globo. O rock ‘n’Roll e o Rock e 

todas as variantes destes géneros encheram as salas de concerto e os estádios de futebol. Os 

agrupamentos surgiam todos os dias, alguns para se extinguirem passado o lançamento de um 

álbum, ou nem isso. A rádio, o vinil e a cassete, mais que a televisão, deram a conhecer a todos 

o que se fazia em língua inglesa, contaminando também outras línguas. Ainda hoje sucede o 

mesmo. 

No entanto, embora os concertos continuem com muita afluência, assistimos na cidade ao 

crescimento de um número de cidadãos que transportam aparelhos de reprodução, o que vai 

de encontro ao que parte do século tinha vindo a produzir, mesmo teoricamente: o som como 

objeto de construção de comunidades e de afinidades. O fecho é sobretudo para o que religa o 

homem à cidade: as vozes e o ruído próprio do urbano. Um ruído protocolar e da metrópole 

que agora alguns pretendem anular na sua deslocação diária ou mesmo no trabalho: desejam 

ficar sobre a artificialidade do autocontrolo e do voluntário apagamento do que é cidade. 

http://www.youtube.com/watch?v=HObqZh_RTds
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O Walkman e os seus derivados contemporâneos prosseguem a inovação na escuta 

introduzida pela invenção do estetoscópio de Laennec e dos seus estudos em torno 

dos ruídos do corpo: introdução de novos modos de escuta que alteram mesmo a 

posição e o movimento do corpo; isolamento em relação ao espaço acústico 

envolvente, o que permite atenção e ampliação dos sons desejados em detrimento de 

outros. Com o aparecimento do estetoscópio biauricular reunia-se num único aparelho 

mediador as qualidades que vamos encontrar, em soma, nos auscultadores, mas ainda 

sem mobilidade (já que eram apenas canais ligados ao aparelho sonoro, o corpo). Estes 

aparelhos constituem novas formas de perceção da realidade e, sobretudo, 

possibilitam o desenvolvimento, por parte do cérebro, de criação de imagens 

acústicas. Estas novas formas incorporam-se nas línguas, como na palavra audiente 

(aquele que ouve, ou aquele que reconhece a realidade a partir de mapas sonoros em 

detrimento dos visuais), e nos traçados que temos de diferentes territórios ou 

geografias. 

A coexistência do in-out, isto é, de uma paisagem e simultaneamente de uma gravação 

que, no uso de auscultadores, nos suspende dessa paisagem ou a ela nos reata noutra 

condição de escuta e esclarecimento, provoca sempre uma alteração na perceção do 

espaço.  

A esfera construída pelos aparelhos portáteis de reprodução de som, uma esfera que 

deixa o social e o urbano, aproxima-se sempre do ensimesmamento ou do solipsismo. 

Não significa porém uma negação do social mas o encurtamento do espaço audível até 

à mobilidade e à portabilidade, já que estas qualidades acompanham, mesmo nos 

meios ópticos, o fechamento do sujeito. 
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O sinal e os marcos sonoros foram durante muitos séculos um sinal comunitário, que 

correspondia a um sentido preciso e identitário. Lembro-me do toque dos sinos, no dia 

e em tempos diferenciados. Estes sinais recriavam uma escuta em construção de 

sentido. E vemos o corpo do homem a erguer-se da terra, a levantar a cabeça para o 

ar, a escutar e a concluir o seu trabalho. Eram horas de regressar a casa. Era um toque 

vindo de longe, com a fonte fora do horizonte visual. Agia-se em comum. Hoje, os 

sinais, como muitas outras qualidades do que se tornou portátil, tornaram-se 

individuais, (podendo mesmo alterar o toque para identificar quem chama), mas 

permanecemos num tempo ainda híbrido: o mesmo toque produz, tal como o do sino, 

uma reação idêntica em quem ouve, embora saibamos que aquele sinal só pode ser de 

um e apenas um equipamento. O nosso ouvido ainda não se habituou a agir, 

ponderando alguns elementos acústicos, como o timbre e o volume.  

Uniram-se aqui tempos, modos de escuta, aparelhos e comunidades. Creio que a 

investigação que se está a fazer nestas áreas é importante, sabendo a rapidez com que 

mudam características e funções dos dispositivos, e como nós, mais do que nunca, 

desejamos, por vezes contrariados, essa aceleração. 

O que podemos perder? Parte do que é físico, parte do tacto do contacto com o outro, 

a grande parte da massa sonora que o mundo produz, e alguma simbiose. Viemos de 

híbridos externos para híbridos internos. Só o espaço de mediação mudou. O que é 

muito. 

Exemplo a partir de Ryoji Ikeda, The Transfinite 

 http://www.youtube.com/watch?v=16IkzcyfFuc&feature=related 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=16IkzcyfFuc&feature=related

